CÔNG BÁO/Số 51+52/Ngày 25-7-2013
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2013/NQ-HðND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 7 năm 2013

03

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức thu và tỷ lệ phần trăm ñể lại cho ñơn vị thu phí
sử dụng ñường bộ ñối với xe mô tô
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-CP
ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành
Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa ñổi, bổ sung Thông tư số
63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
các quy ñịnh pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng ñường bộ theo ñầu
phương tiện;
Sau khi xem xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân thành phố quy ñịnh mức thu và tỷ lệ phần trăm ñể lại cho ñơn vị thu phí
sử dụng ñường bộ ñối với xe mô tô; Báo cáo thẩm tra số 75/BC-HðND-KTNS ngày 26

